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فال يهمهم ولكن يف هذا القيد نظر ألن ليس الغرض من ذلك دخوهلم على النساء حىت نقول عرفوا أمر النساء  

بل الغرض من هذه التوجيهات خوفا من أن يدخلوا على اإلنسان يف حال ال حيب أن يطلع عليه فيها يعين هذه 

شك أنك تشمئز منه وتنفر من هذا ال ...الثالث األوقات عورات أي إنسان يدخل عليك يف هذه األوقات 

الدخول فالصحيح أن هذا القيد الذي ذكره املؤلف ليس مبراد بل نقول الذين مل يبلغوا احللم ألم إذا بلغوا احللم 

يستأذنون ثالث مرات أي يف ثالثة أوقات فسرها بقوله من قبل صالة الفجر ألن اإلنسان قبل صالة  فسيأتيهم

ن يراه أحد ويدخل عليه أحد قد يكون يف ثياب النوم اليت يكره أن يراه أحد وهو الفجر يكون غري متهيئ أل

وحين تضعون ثيابكم من (( عليها أو يكون يف ثياب أبلغ من ذلك يف ثيابه مع أهله وما أشبه ذلك والثاين قال 
  أي وقت الظهر حني تضعون ثيابكم .)) الظهيرة 

َر ُمَتبَـرَجاٍت ِبزِيَنٍة النَساِء الال  (( َواْلَقَواِعُد ِمنَ  ِتي ال يـَْرُجوَن ِنَكاًحا فـََلْيَس َعَلْيِهن ُجَناٌح َأْن َيَضْعَن ثَِيابـَُهن َغيـْ
ٌر َلُهن َواللُه َسِميٌع َعِليٌم )   ]60)[النور:َوَأْن َيْستَـْعِفْفَن َخيـْ

ة اهللا ورسوله وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة  وبني : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم تقدم أن اهللا تعاىل أمر بطاع الشيخ

   أن ذلك سبب لرمحة اهللا تبارك وتعاىل 

(( وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما طيب نبدأ اآلن يف الفوائد 
   هذه اآلية حث وترغيب على اإلميان والعمل الصاحليف ) أوال استخلف الذين من قبلهم )

وثانيا أن فيها وعد ملن اتصفوا ذين الوصفني أن يستخلفهم اهللا تعاىل يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم 

  يعين جيعلهم خلفاء يف إرثها من بعدهم

(( وفيها أيضا دليل على حسن التعليل حيث أن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر الشواهد على وعده باألمور الواقعة  
فإن اهللا سبحانه وتعاىل أراد ذا املثال بالنسبة ملا ))  رض كما استخلف الذين من قبلهمليستخلفنهم في األ

  قبله تطمني هؤالء املوعودين بذكر األمر واقعا فيمن قبلهم فيكون يف ذلك زيادة تشجيع هلم 

ليل أيضا بأن د )) (( وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض : ويف قوله تعاىل

األرض هللا يورثها من يشاء من عباده فهو الذي يستخلف فيها الناس بدل غريهم وليس للناس يف هذه األرض 

  ملك امللك يف األرض هللا يؤتيه من يشاء

وفيه أيضا دليل على أن اإلميان والعمل الصاحل سبب لتمكني الدين يف األرض وأن املخالفة سبب لنزع الدين  

) فيفهم منه أم لو فسقوا ومل يؤمنوا ومل يعملوا (( وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ) : لهمن األرض لقو 

صاحلا ما مكن هلم الدين الذي هو هلم والذي ارتضاه اهللا تعاىل هلم ففيه حتذير بالغ هذه الفائدة الثانية اليت ترجع 
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نزع الدين منهم وهذا هو املضطرد يف دين اهللا على ما قبلها حتذير بالغ من املخالفة والقصور وأن ذلك سبب ل

سبحانه وتعاىل فإن النعم إذا مل تشكر زالت وأكرب نعمة ينعم اهللا ا على عباده هي نعمة الدين فإذا مل تشكر 

  فإا تزول كغريها من النعم 

لعباده فهو أكمل ويف هذا دليل على كمال الدين اإلسالمي حيث قال الذي ارتضى هلم فهو الدين الذي ارتضاه 

  ولذلك ختمت به الرساالت األديان على اإلطالق 

 وفيه أيضا على أن اإلميان والعمل الصاحل سبب الستمرار األمن ولزوال اخلوف استمرار األمن إذا كان هناك أمن

  )) وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا(( كان هناك خوف فإنه يزول لقوله   سابق فهو يستمر ولزوال اخلوف اذا
وفيه أيضا دليل على أن األمور اهلامة ينبغي تأكيدها بأنواع املؤكدات فإن هذا الوعد من األمور اهلامة ملا يرتتب 

عليه من املصاحل واملنافع يف الدنيا واآلخرة وهلذا أكده اهللا تعاىل بالقسم والالم والنون ليستخلفنهم وليبدلنهم من 

ليس بأداة لفظية وهو قوله كما استخلف الذين من قبلهم فإن املراد  عبد خوفهم أمنا وأكده أيضا مبؤكد معنوي

تأكيد هذا الوعد بذكر شواهده فيكون هذا أيضا تأكيد معنوي على ايش املراد به ؟ بأداة التشبيه كما أسلفنا 

فيها  تأكيد لفظي إذا كان املؤكد بالالم والنون والقسم هذا مؤكدات لفظية لكن كما استخلف الذين من قبلهم

  مؤكد معنوي بذكر ما يقوي القلب ويثبته

وعليه فيكون  يعبدونني ال يشركون بي شيئاوفيه أيضا دليل على أن اإلميان والعمل الصاحل هو عبادة اهللا لقوله  

  حتقيق التوحيد من أسباب هذا الوعد الذي وعد اهللا به

) فإن هذا ديد ملن كفر بعد الفاسقون ) (( ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم : وفيه التهديد للكافرين لقوله 

هذا الوعد أو بعد هذا الواقع من كفر سواء كان وقع له ما ذكر من االستخالف يف األرض واألمن أو مل يقع له 

  ولكنه وعد به فإن كفره بعد ذلك جيعله فاسقا

  ؟ عظمه وفيه أيضا دليل على عظم هذا الفسق الذي حيصل بعد هذا الوعد وهذا الواقع ووجه  

  حصر  الطالب :

مع أنه يوجد فاسقني غريهم لكن لعظم فسقهم ))  فأولئك هم الفاسقون(( حصر الفسق يف هذا نعم  الشيخ:

  حصر الفسق فيهم فأولئك هم الفاسقون أما اآلية الثانية وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فقد تكلمنا على فوائدها 

) إىل آخره تقدم لنا فائدة تفسري الذين ملكت أيمانكم ) ليستأذنكمنوا (( يا أيها الذين آم : مث إن اهللا قال 

وتوجيهه إىل املؤمنني يدل على أن  واالستيقاظاحلكم بالنداء وأنه دليل على العناية به ألن النداء يقتضي التنبه 

  انتفاء هذا احلكم من مقتضيات اإلميان وأن خمالفته من منافيات اإلميان
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واحلكم لغريهم إشارة إىل أم  ليستأذنكمالذين ملكت أميانكم وجه اخلطاب هلم مث قال  نكمليستأذوفيه أيضا  

إمثه على  ذا الصغري واململوك إذا خالف فإمنامسئولون عن تنفيذ هذا احلكم ألوالدهم الصغار ومماليكهم وأن ه

لم يبلغوا الحلم منكم ثالث  الذين ملكت أيمانكم والذين ليستأذنكم(( من مل يقم بواجب الرتبية والتأديب 
من قبل صالة الفجر وحين (( فصلها بقوله من قبل صالة الفجر إىل آخره حنن تكلما على هذا ))  مرات

ثالث عورات بالرفع خرب مبتدأ ))  تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صالة العشاء ثالث عورات لكم

ضاف وقام املضاف إليه مقامه أي هي أوقات ثالث مقدم بعده مضاف مقدم بعده مضاف يعين هذا املبتدأ م

عورات لكم مر علينا فيما سبق أن قوله ثالث مرات يعين ثالثة أوقات يستئذنكم يف ثالث أوقات قال ثالث 

عورات لكم تقدير ا لكالم هي أي هذه الثالث ثالثة عورات لكم يقول املؤلف إا على حذف مضاف أي هي 

هذه األوقات ما هي العورات اللهم إال على سبيل التجوز بأن نقول املراد بالعورة  ثالث عورات لكم ألنأوقات 

زمنها وهلذا املؤلف قدر قبلها مضافا هي أوقات ثالث عورات ألن الوقت نفسه ليس بعورة وعلى هذا فال تكون 

عورات لكم  هذه األوقات هي العورات وإمنا تكون أوقات عورات وليست عورات وهلذا قال هي أوقات ثالث

والعورة يف األصل ما يستقبح شرعا أو عرفا كل ما يستقبح ويستحىي منه شرعا أو عرفا فهي عورة هذه األوقات 

  الثالثة أوقات عورات كيف كانت أوقات عورات

  ...الطالب :

  أوال من قبل صالة الفجر كيف هذا يصري عورة ؟ كيف ذلك ؟  الشيخ: 

  ...الطالب :

اب أو لباس النوم وقد يكره اإلنسان أن يطلع عليها أحد وحني تضعون ثيابكم من الظهرية  يكون عليه ثي الشيخ:

على صفة ال حيب أن يطلع عليه أحد ومن بعد ينام كذلك فاإلنسان يف وقت الظهرية يضع ثوبه وينام عريانا أو 

ا قال إا ثالث عورات لكم صالة العشاء يكون متهيئا للنوم والبس ثياب النوم وال حيب أن يطلع عليه أحد وهلذ

  يعين ثالثة أوقات عورات لكم

  ...الطالب :

مفهوم من املعىن يقول وبالنصب ثالث عورات بتقدير أوقات منصوبا بدال يف حمل ما قبله قام املضاف  الشيخ: 

ات لكم إليه مقامه وهي إللقاء الثياب فيها تبدوا العورات طيب يقول املؤلف فيها قراءتان بالنصب ثالث عور 

 ما قبلها؟  ويقال فيها ما سبق بأا على تقدير املضاف أي أوقات ثالث عورات لكم وهي منصوبة بدال مما قبلها

قوله ثالث مرات ألن مرات مبعىن أوقات ثالثة أوقات ثالث عورات لكم ثالث مرات األوىل مبعىن ثالثة أوقات 
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منصوب واخلالصة أن يف قوله ثالث عورات لكم  يصري أوقات ثالث عورات بدال منها وبدل املنصوب يكون

قراءتني بالرفع على أا خرب مبتدأ حمذوف وبالنصب على أا بدل من قوله ثالث عورات لكم ومع ذلك فهي 

ايش التقدير و نفسها ليست هي األصل ال يف كوا خرب وال يف كوا بدال بل هي قائمة مقام مضاف والتقدير 

كيف    يقول املؤلف جميبا على سؤال مقدر ث عورات أوقات بالنصب أوقات بالرفع طيبهذا املضاف أوقات ثال

كانت هذه األوقات أوقات عورات قال وهي إللقاء الثياب فيها تبدوا العورات يعين أا مسيت عورة هذه 

ما قبل صالة الفجر األوقات أوقات عورة ألا إذا ألقيت الثياب فيها للنوم إما للتهييء له أو لكونه أثر النوم ك

فإنه تبدوا فيها العورة وكأن عادة الناس يف ذلك الوقت أن اإلنسان إذا نام خيلع ثيابه ويلتحف بلحاف وينام 

وهو متيهيء للنوم أما عادة الناس اليوم فهل  ...وعلى هذا فالعورة يف ذلك تبدوا ألن اإلنسان ما عليه إال حلاف

ندري لكن الظاهر أن غالب الناس أم يلبسون ثوبا قميصا ثوبا ساترا هي كذلك ؟ ميكن يوجد بعض الناس ما 

العبد أو الصغري صاحب املنزل  ما فيها حجاب وال أستار فإذا فاجأوكذلك أيضا كانوا يف الزمن السابق البيوت 

ستأذن فإن يف هذه األوقات اطلع على عورته أما اآلن فالبيوت حمجبة والستور مكثفة وهلذا لو دخل البيت ومل ي

احلكم قد زال ألن احلكم يدور مع علته حيث قال اهللا تعاىل ثالث عورات لكم وألجل ذلك اختلف أهل العلم 

يف هذه اآلية فزعم بعضهم أا منسوخة وذلك ألن الناس تركوا العمل ا من قدمي وقال آخرون بل هي حمكمة 

ه اآلية حمكمة لكن يف حال دون حال وأنه ملا  وباقية وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنه بسند صحيح أن هذ

كانت البيوت فيما سبق غري حمجبة والستور غري موجودة والناس يف حاجة يف احلقيقة اإلنسان ما عنده إال ثوب 

ال يلبسه يف النوم خيلعه ويلتحف باللحاف ألجل أن يوفر على نفسه غسله بعد االتساخ يقول فأما اآلن وقد  

والستور كثرية فإن احلكم قد زال وعلى هذا فاحلكم يدور مع علته وعندنا أن احلكم باق  كانت البيوت حمجبة

لو كانت البيوت حمجبة ألننا نقول اإلنسان عادة إذا أراد أن ينام فإمنا ينام يف مكان خاص فإذا أراد أحد حىت 

ق وماذا تغين األبواب إذا أراد من هؤالء املماليك والصغار أن يستأذن عليه يف حمل النوم اخلاص فإن احلكم با

إنسان أن يفتح عليه غرفة النوم يفتح الباب على طول فهذا أشد فاحلكم باق يف احلقيقة نعم االستئذان لدخول 

البيت عموما صحيح أنه قد زال ألن الناس يف الزمن السابق كان يف الزمن السابق احلجر هي حجرة النوم وحجرة 

لكن بعد أن وسع اهللا على املسلمني توسعت املباين فصار النوم له غرفة خاصة  األكل وحجرة اجللوس وكل شيء

للغرف املعدة للنوم ألي شيء ؟ واجللوس له غرفة خاصة وما أشبه ذلك فنقول هؤالء احلكم باق لكنه بالنسبة 

ينام فيها يف غري  فإن هؤالء ال يدخلون حىت يستأذنوا يف هذه األوقات الثالثة أما لو دخل اإلنسان الغرفة اليت

هذه األوقات الثالثة فاألصل أنه ما دخل للنوم فاالستئذان عليه ليس بالزم إال إذا علم أن هذه الغرفة أيضا حمل 



 - 5  -

شى أن يكون خلع ثوبه ليلبس الثوب اآلخر خللع الثياب ولبسها فإنه إذا دخل غرفته فالبد أن يستأذن ألنه خي

فتدخل عليه على وجه تبدوا فيه العورة أظن األمر واضح فهذه اآلية ختصيصها ذه الثالث بني اهللا احلكمة من 

احلكمة يف االستئذان يف هذه األوقات الثالثة ألا أوقات عورة تلقى فيها الثياب غالبا للنوم وايش هي ؟ ذلك 

أو بعده أو من أجل حر كما يف قوله من الظهرية وعلى هذا مث نقول هل اآلية هذه حمكمة وباق له  للتهيؤإما 

حكمها أو منسوخة ؟ اجلواب اختلف فيها املفسرون منهم من قال أا منسوخة وليس له دليل سوى الواقع وهو 

ال آخرون إا ليست حمكمة تغري الناس وعدم استئذام فظنوا أا نسخت وقال آخرون بل هي حمكمة وباقية وق

ولكن ترك الناس العمل ا من أجل تغري احلال وهذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي اهللا  عنه كيف تغري 

احلال ألن يف الزمن السابق كانت البيوت غري حمجبة وليس لإلنسان غرفة خاصة بالنوم فكان هؤالء األطفال 

لباب بدون استئذان قد يدخلون وهم على عورة قد يكون اإلنسان على وهؤالء املماليك إذا دمهوا الناس وفتحوا ا

امرأته فأمروا باالستئذان أما بعد أن وسع اهللا األمر وصارت البيوت حمجبة وصار النوم له غرف خاصة فإننا نقول 

ن أجلها زالت م نباالستئذاال بأس من دخول املنزل عامة يف هذه األوقات بدون استئذان ألن العلة اليت أمر اهللا 

فال جيوز دخوله هلؤالء األطفال واملماليك إال واال ال ؟لكن حكم دخول غرفة النوم يف هذه األوقات الثالثة باق 

   بعد استئذان لئال يدخلوا واإلنسان على حال ال حيب أن يطلع عليه أحد نعم .

  ....: الطالب

عورات إذا خلع الثوب أو عند إرادة النوم والتلحف : أي نعم هذا ال بأس به يعين ال بأس ألنه تبدوا ال الشيخ

بلحاف ما به بأس وال حاجة لالستمرار حىت لو كانت احلر وأراد أن خيلع اإلنسان ثيابه فالبد أن يلتحف هذا 

  .خري له 

  ...: الطالب

هناك الصحيح أن العلة أنه مكان خبيث ومأوى الشياطني فال ميكث فيه إال لقضاء احلاجة مث إن  : الشيخ

كما هو معروف عند األطباء وعند الفقهاء   البواسريأسباب أيضا حسية وهو الضرر ألن هذا أكثر مما حيدث 

   أيضا طيب اآلن علمنا حكم هذه املسألة 

بغري ...) أي املماليك والصبيان جناح يف األحوال يف الدخول (( ليس عليكم وال عليهم ) : قال اهللا تعاىل

األوقات الثالثة قول اهللا عز وجل ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن يعين بالدخول  استئذان بعدهن أي بعد

واضح يف نفي اجلناح عن الذين ))  ليس عليكم جناح بعدهن(( عليكم بدون استئذان اجلناح مبعىن اإلمث وقوله 

هر أم يأمثون مبا خيالفون آمنوا ألم مكلفون فهم ممن يوصفون باإلمث عليه وقوله وال عليهم بالنسبة للماليك ظا
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به الشرع مرة ثانية ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن منطوق اآلية أن الدخول بدون استئذان يف غري هذه 

األوقات الثالثة ليس فيه إمث ال على األولياء وال على الصغار واملماليك ليس عليكم وال عليهم مفهوم اآلية 

طيب منطوق اآلية كذا يا امساعيل بدون استئذان فيه جناح عليكم وعليهم   الكرمية أن دخوهلم يف هذه األوقات

نفي اجلناح على األولياء وعلى املماليك والصغار يف الدخول بغري استئذان يف غري األوقات الثالثة وهذا ما هو 

من ؟ اجلناح على واضح ما فيه إشكال ومفهومها ثبوت اجلناح يف الدخول بغري استئذان يف غري األوقات الثالثة و 

األولياء والصغار واملماليك إذا دخلوا بغري استئذان يف هذه األوقات الثالثة أما ثبوت اجلناح على األولياء إذا على 

وا ر وجه أم ما دخلوا بغري استئذان إال أن هؤالء قصايش وجهه ؟ دخل هؤالء بدون استئذان فاألمر فيه ظاهر 

صر يف واجب ترتب عليه ما ترتب على تركه هذا بالنسبة لألولياء بالنسبة يف واجب الرتبية والتأديب ومن ق

للماليك عليهم إمث وجناح ألم تركوا الواجب وهم مكلفون بالغون عاقلون بالنسبة للصغار هذا هو املشكل فإن 

صل ليس عليهم بالنسبة للمفهوم واأل...الصغار ال إمث عليهم فكيف يصح أن ينفي اإلمث مع أنه ال إمث عليهم ؟ 

إمث لكن بالنسبة للمفهوم الذي يقتضي إثبات اجلناح فيما إذا دخلوا يف هذه األوقات الثالث بدون استئذان هذا 

كوم ال إمث عليهم إذا دخلوا يف غري هذه األوقات الثالث بغري استئذان هذا واضح نقول هذا نفي   لاإلشكاهو 

ال داللة املنطوق ؟ يف داللة املفهوم فإن داللة املفهوم تدل على اوم و لكن اآلن اإلشكال يا مجاعة يف داللة املفه

أنه يثبت اجلناح هلؤالء الصغار إذا دخلوا يف هذه األوقات بغري استئذان وهذا وجه اإلشكال كيف يثبت اإلمث 

دق بالداللة وإمنا تصح وتصوا فاجلواب على هذا أن يقال داللة املفهوم ال يشرتط فيها العموم فعلى من مل يكل

  من أفراده وهلذا يكون املفهوم ال عموم له فصار اجلواب اآلن أن نقول  على فرد

  ...: الطالب

داللة املفهوم ال يشرتط فيها العموم فتصدق بصورة واحدة أو بفرد واحد وهنا كم صورة يف صورتني من  : الشيخ

 صورة واحدة من مائة صورة أو من ألف فيكف ثالث فنقول داللة املفهوم ال يشرتط فيها العموم وإمنا تصدق يف

األدلة  مفهوم وقد صدقت اآلن يف صورتني من ثالثة والصورة الثالثة لوال األدلة على خروجها ما خرجت أيضا

  .على خروجها عمومات األدلة على أن الصغري غري مكلف وأنه ال إمث عليه طيب 

  ...: الطالب

ل أن املفهوم ال عموم له مبعىن أنه يصدق بصورة واحدة فيكون املفهوم على : نعم لكنه ال يشرتط يعين نقو  الشيخ

  حسب األدلة

  ...: الطالب
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قاعدة مضطردة املفهوم على حسب األدلة إن كان أدلة على العموم أو يصدق بصورة واحدة يقول  نعم : الشيخ

ير هم طوافون واجلملة هذه طوافون عليكم للخدمة بعضكم طائف على بعض طوافون خرب مبتدأ حمذوف والتقد

تعليل لقوله ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن ملاذا ليس عليهم جناح ؟ ألم طوافون عليهم يعين مرتددون 

( إنها من يف اهلرة  النيب صلى اهللا عليه وسلمالطواف مبعىن املرتدد ومنه الطائف بالبيت ألنه يرتدد عليه ومنه قول 
ملرتددين عليكم ومنه قول الناس للمساكني طوافون ألم يرتددون على الناس أي من ا الطوافين عليكم )

ملاذا ))  ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن(( يسألوم فعلى هذا تكون مجلة طوافون عليكم تعليال لقوله 

بيت أيضا ألن فلو ألزموا أن يستأذنوا كلما دخلوا لكان يف ذلك مشقة عليهم وعلى أهل ال مرتددونألم طوافون 

أهل البيت قد يكونوا منشغلني وال يسمعون املستأذن وقد يصعب عليهم الرد عليه ألم منشغلون فيكون يف 

من ذلك مشقة على املستأذن وصاحب البيت لو ألزمنا الصيب الذي له ست سنوات أو عشر سنوات كلما طلع 

البيت هلذا انتفى احلرج لوجود املشقة وسيأيت ذكر البيت ودخل البد أن يستأذن فيه مشقة كبرية عليه وعلى أهل 

هذا إن شاء اهللا يف الفوائد وقوله بعضكم على بعض قدره املؤلف بقوله طائف على طائف وعلى هذا فاجلملة 

فبعضكم يطوف على بعض ويرتدد ))  طوافون عليكم((  الثانية بعضكم على بعض تأكيد للجملة األوىل وهي 

االستئذان كلما دخل هذا الصيب أو هذا اململوك مع أنه دائما يف خدمة أهل البيت يأيت على بعض فكونه يلزم ب

كذلك أي  )) طوافون عليكم (( وهو قوله  فالجملة مؤكدة لما قبلها " هلم باحلوائج يكون فيه مشقة قال 
كذلك تقع " لهم  كما بين ما ذكر يبين اهللا لكم اآليات أي األحكام واهللا عليم بأمور خلقه حكيم بما دبره

هذه اجلملة أو هذا الرتكيب يقع يف القرآن كثريا كذلك يبني كذلك كانوا يؤفكون وما أشبه ذلك وإعراا أن 

الكاف اسم مبعىن مثل وهي يف حمل نصب على املفعولية املطلقة أي مثل ذلك السبيل يبني اهللا لكم كلما جاء 

على املفعولية املطلقة وإن شئت فقل أنه على مفعول مطلق هذا التعبري نقول الكاف اسم مبعىن مثل منصوب 

وقوله يبني أي ))  يبين اهللا لكم اآليات(( العامل فيه ما بعده وتقدير الكالم هنا كذلك أي مثل ذلك البيان 

يوضح وجيلي وقوله اآليات يقول املؤلف أي األحكام ولو خص مبا هو أعم فهو أوىل ألن اهللا يبني اآليات 

والشرعية ولكن كأن املؤلف خصها باألحكام ألن السياق يف األحكام هنا ليس يف اآليات الكونية ولكن  الكونية

  األخذ بالعموم أوىل

طيب وقوله األحكام كيف كانت األحكام آيات هللا ؟ هم ينتفعون ا ولكنها تدل على اهللا يعين هذه األحكام  

غاية املناسبة للخلق يف جلب املصاحل هلم ودفع املضار عنهم هللا إذا تأملها اإلنسان وجدها يف غاية اإلتقان ويف 

املادة األوىل املادة الثانية إىل آخره وتدبرنا هذا النظام وإذا هو نظام حمكم ...املثل األعلى لو أن رجال كتب له 
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على نه حكيم ونعجب حبكمته ويدل ذلك إمتقن مواف للمصاحل ومناسب ماذا نقول عن هذا الكاتب ؟ نقول 

(( ولو كان من عند غير اهللا ذكائه وفطنته فكيف بأحكام اهللا سبحانه وتعاىل اليت ال ميكن أن تتغري أو تتناقض 
) فمن تدبر أحكام اهللا سبحانه وتعاىل يف خلقه تبني له أا من لدن حكيم خيرب لوجدوا فيه اختالفا كثيرا )

األحكام باآليات إرشاد للخلق إىل تأمل هذه  ويف وصف))  كذلك يبين اهللا لكم اآليات(( وهلذا قال 

األحكام ليستدلوا ا على مشرعها ال تظن أن األحكام الشرعية آيات من آيات اهللا أن تأيت وتقول ما شاء اهللا 

آيات وتؤمن بأا آيات ال جيب أن تبحث وتتأمل ليتبني لك كيف كان آية من آيات اهللا عز وجل لتستدل ا 

علمه وحكمته ورمحته وهكذا أيضا يف اآليات الكونية ومن آياته الليل والنهار ال يكفي أن على مشرعها على 

تقول الليل من آيات اهللا والنهار من آيات اهللا والشمس من آيات اهللا والقمر من آيات اهللا ال يكفي هذا إمنا 

ا عن اقتناع على خالقها إن   يقال لك أا من آيات اهللا ترغيبا للبحث عن وجه كوا من آيات اهللا لتستدل

إشارة إىل أن هذه األحكام صادرة ))  واهللا عليم حكيم(( كانت كونية وعلى مشرعها إن كانت شرعية وقوله 

عن علم وعن حكمة وإذا صدر احلكم عن علم وحكمة صار مطابقا للحق ألن خمالفة احلق يف األحكام مرجعها 

منايف للعلم أو السفه املنايف للحكمة فقد يكون املشرع جاهال فال يشرع أحد أمرين إما اجلهل وإما السفه اجلهل 

أحكاما مناسبة يعين جاهل وقد يكون سفيها يعلم األحكام ويعلم مصلحتها ولكن ال يريدها فيكون سفيها فاهللا 

ل من جل وعال متصف بالعلم واحلكمة اللتني ما تكون األحكام مناسبة للمقام وباختالف واحد منهما خيت

  األحكام حبسبه واهللا أعلم .

  ...: الطالب

دائما لكن هذا فيما يبدوا واهللا أعلم فيمن ليس من أهل البيت أما صاحب  نيستأذنو : نعم  الشيخ

   ...هذا الظاهر...البيت فال جيب عليه 

  ...: الطالب 

  يا عبد الرمحن انت ماحضرت امس ...والم األمر للوجوب: الشيخ

  ...: الطالب

   ما خيالف: الشيخ

  ...: الطالب

   املنت واال ال ارطنيل األو : الشيخ
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 : وعن ابن عباس قال كان النيب يعلمنا التشهد كما يعلنا السورة من القرآن يقول التحيات الطالب

السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني  الصلوات املباركات هللا 

ن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله رواه مسلم وأيب داوود ذا أشهد أ

ده عبورواه ابن ماجه ولكنه قال وأشهد أن حممد  وى الرتمذي وصححه كذلك لكنه منكراللفظ ور 

  ....ورواه أمحد من طريق آخر.....أمحد يف مسندهورسوله ورواه 

  


